13.

Pragniemy również wziąć udział w tej uroczystości, dlatego też prosimy o zgłaszanie się chętnych, którzy
chcą uczestniczyć w tym wydarzeniu.
Pragnę poinformować, że w dniach 13.07 -19.07.2020 r. organizujemy coroczną pielgrzymkowycieczkę.
W tym roku proponujemy Zamojszczyznę i Lwów. Szczegóły na programach wyłożonych na stoliku.
Ze względów organizacyjnych bardzo proszę o zapisy do 15 marca 2020 r.
Bóg zapłać za ofiary na rzecz Parafii. W przyszłą drugą niedzielę miesiąca ofiary z przeznaczeniem na
fundusz remontowo-budowlany.
W każdą niedzielę po Mszy św. w zakrystii można zamawiać intencje mszalne.

14.

Wszystkich zmarłych polecajmy Miłosierdziu Bożemu, wieczny odpoczynek…

15.

Wszystkim naszym Parafianom, Przyjaciołom, Dobrodziejom, Gościom i Sympatykom naszej Parafii
życzymy obfitości Bożych darów i owocnego Wielkiego Postu. Szczęść Boże.

11.

12.

Znak krzyża na początku mszy: jeśli wykonamy go z pietyzmem, obejmie całe nasze ciało
Jesteśmy wówczas przytulani przez Boga. W przypowieści o synu marnotrawnym ojciec wybiega naprzeciw syna,
rzuca mu się na szyję i przytula go. Krzyż Jezusa Chrystusa jest przytuleniem powracającego dziecka. Krzyż jest
przytuleniem grzesznika – pisze o. Wojciech Jędrzejewski OP.
Eucharystia jest sakramentem bliskości Boga. Cała jej struktura nam o tym mówi. Najpierw procesja, kiedy
zbliżamy się do ołtarza, kiedy idziemy naprzeciw Bogu, który do nas przychodzi i spotykamy się razem.
Przychodzący do człowieka Bóg i człowiek, który do Niego się zbliża. Kapłan podchodzi do ołtarza i całuje go.
Pocałunek to gest bliskości. Cała Eucharystia jest pocałunkiem Boga. Czułym ojcowskim pocałunkiem.
Potem znak krzyża. Jeżeli wykonamy ten znak z pietyzmem, obejmie on całe nasze ciało. Jesteśmy
wówczas przytulani przez Boga. W przypowieści o synu marnotrawnym ojciec wybiega naprzeciw syna, rzuca mu się na
szyję i przytula go. Krzyż Jezusa Chrystusa jest przytuleniem powracającego dziecka. Krzyż jest przytuleniem grzesznika.
Jest wzięciem grzesznika do serca.
Gdy głosiłem rekolekcje w Widawie koło Łodzi, opowiedziano mi wstrząsającą i piękną zarazem historię o
tamtejszym rabinie. Kiedy podczas okupacji wkroczyli tam Niemcy, wywlekli go z domu, wyrzucili na rynek zwoje Tory,
kazali mu oblać naftą i spalić. Wówczas rabin wziął Torę w ramiona i przytulił do serca. A Niemiec polał go
benzyną i spalił. Przytulenie to wyraz miłości. I tak właśnie do swego serca przytula nas Bóg.
Na początku Eucharystii jesteśmy w tym przytulaniu zanurzani. Kapłan mówi: „Pan z wami”. Pan jest dla was,
Pan jest dla ciebie, Pan jest z tobą. On ci to wyznaje: „Jestem z tobą, jestem tu dla ciebie, z miłości, bo cię kocham”.
Potem, kiedy wyznajemy swoje grzechy, Bóg jest blisko w swoim przebaczeniu. On nie mówi: „Zejdź mi z oczu”. On
oczyszcza. Bóg jest Bogiem bliskim wobec oddalonego grzesznika. On pragnie zbliżyć się i pociągnąć do swojego
miłosierdzia.
Potem następuje Liturgia Słowa. Misterium Słowa, które jest adresowane do ciebie osobiście. Wyszeptane prosto
do twojego serca. Skierowane do twojego konkretnego momentu w jedynej, niepowtarzalnej historii twojego życia. Bóg
do Ciebie mówi. Nigdy się tym nie znudzi. Nigdy nie przestanie szeptać ci najczulszych słów swojej miłości do ciebie.
Nigdy nie przestanie ci swojej nieskończonej miłości wyznawać, objawiać ci, jaki bezcenny dla Niego jesteś. Uświadom to
sobie: jesteś bezcennym skarbem Boga.
Wreszcie najważniejszy moment Eucharystii – Komunia święta. Nieskończona wzajemna bliskość. Bliskość Boga i
człowieka. Chwila, w której Bóg oddaje nam swoje ciało z miłości. Chwila, w której możemy Go spotkać. Moment, kiedy
On nas ogarnia swoim Boskim życiem.
Bliskość Boga jest źródłem inspiracji dla nas. On potrafi spowodować, byśmy pragnęli bliskości – nie tylko z Nim,
ale także z drugim człowiekiem. Bóg, który zbliża się do nas nieustannie, jednocześnie uzdalnia nasze serca, abyśmy z
jakichkolwiek obcości, w których przebywamy, które mogą pojawić się w naszych relacjach, zapragnęli powracać. Jak
syn marnotrawny z dalekich krain.
Fragment książki o. Wojciecha Jędrzejewskiego OP pt. „Boska intymność”, wydawnictwo Fides.

Kancelaria Parafii pw. Św. Michała Archanioła w Gnieźnie
 biuro parafialne nr tel. 61 426 15 51
czynne: poniedziałek - piątek - 10.00 - 12.00 ks. Proboszcz przyjmuje w poniedziałki i środy - 18.00 - 19.00
 biuro cmentarne nr tel. 733 324 117
czynne: poniedziałek - 9.00 - 17.00; wtorek, środa, czwartek - 9.00 - 15.00; piątek - 9.00 - 17.00
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EWANGELIA
Mt 4, 1-11
Jezus przez czterdzieści dni pości i jest kuszony
Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. A gdy pościł już
czterdzieści dni i czterdzieści nocy, poczuł w końcu głód.
Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do Niego: «Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te
kamienie stały się chlebem». Lecz On mu odparł: «Napisane jest: „Nie samym chlebem żyje
człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych”».
Wtedy wziął Go diabeł do Miasta Świętego, postawił na szczycie narożnika świątyni i
rzekł Mu: «Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, napisane jest bowiem: „Aniołom swoim
da rozkaz co do ciebie, a na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o
kamień”». Odrzekł mu Jezus: «Ale napisane jest także: „Nie będziesz wystawiał na próbę Pana,
Boga swego”».
Jeszcze raz wziął Go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał Mu wszystkie królestwa
świata oraz ich przepych i rzekł do Niego: «Dam Ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi
pokłon».
Na to odrzekł mu Jezus: «Idź precz, szatanie! Jest bowiem napisane: „Panu, Bogu
swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz”».
Wtedy opuścił Go diabeł, a oto przystąpili aniołowie i usługiwali Mu.
Medytacja nad Słowem Bożym
Jezus wychodzi na pustynię, czyli z dala od zgiełku i gwaru miasta, aby przez
symboliczny okres 40 dni i 40 nocy przygotować się duchowo do swej misji. Jest prowadzony
Duchem Bożym, co jednak nie oznacza, że jest wolny od dolegliwości postu i związanych z
tym zewnętrznych ataków złego ducha.
Bronią w walce z „księciem tego świata” jest w tym czasie dla Jezusa słowo Boże
zapisane w świętych księgach. Nie tylko bowiem chlebem żyje człowiek, ale również każdym
słowem, które wychodzi z ust Bożych. Powinniśmy o tym pamiętać i my, gdy podejmujemy ów
40-dniowy trud i wysiłek postu fizycznego.
Walka z osobowym złem wymaga odwagi, determinacji i bezkompromisowości: jak
Jezusowe: „idź precz, szatanie!” Jest bowiem napisane: „tylko Panu, swemu Bogu, będziesz
oddawał cześć i tylko Jemu samemu będziesz służył”. Dopiero wtedy odstąpił od Niego
diabeł. Odstąpił „do czasu”, jak podaje św. Łukasz w swej wersji opisu, tzn. do momentu
nadejścia nocy Wielkiego Czwartku w Ogrodzie Oliwnym.
Czas Wielkiego Postu to czas walki. Walki o zachowanie samego siebie.
ks. Wojciech Michniewicz

Intencje mszalne
Dzień
29.02.2020
Sobota

Godz.
1700
800

01.03.2020
I Niedziela
Wielkiego Postu

1000
1200
1700

02.03.2020
Poniedziałek
03.03.2020
Wtorek
04.03.2020
Środa
Popielec
05.03.2020
Czwartek
06.03.2020
Piątek
07.03.2020
Sobota

800
1700
800
1700
800
1700
800
1700
800
1700
800
1700
800

08.03.2020
II Niedziela
Wielkiego Postu

1000
1200
1700

Ogłoszenia duszpasterskie

Intencja

1) + Agnieszka Guzik
2) + Edmund Pokładecki
+ Stefania (8 r. śm.), Maria, Helena, Andrzej Leśni i zm. z rodz. Piątków
1) + Marta, Kazimierz Ciesielscy
2) + Zbigniew Podlawski
1) + Kazimierz, Gertruda Krueger, Kazimierz, Weronika, Alfons, Jadwiga
Stelter, Marta Szymańska
2) + Kazimierz Gonet
Chrzest: Konrad Głowski
+ Marian Lemiesz
+ Maria Woźna
1) + Kazimierz Gonet
2) + Filip Janus
+ Zdzisław Knowski
1) + Kazimierz Kujawski
2) + Jerzy Huebner
+ Kazimierz Gonet
1) + Kazimierz Walczak
2) + Jadwiga Ochowiak
O święte, liczne i charyzmatyczne powołania kapłańskie i zakonne
1) + Zm. ze SWPK i Żywego Różańca
2) + Kazimierz Kuszak
+ Anna, Kazimierz, Wojciech, Zdzisław, Bożena, Andrzej
1) + Alojzy Słupianek
2) + Piotr Ostaszewski
+ Maria Czechańska
1) + Leokadia Rychłowska (r. ur.)
2) + Sylwester Rożek
+ Irena Nowak
1) + Jadwiga Fender i zm. z rodziny Parlińskich i Bosiackich
2) + Zbigniew Podlawski
1) + Marian Kurdykowski
2) + Roman Liske
3) + Magdalena Kaźmierska
+ Anna Węglewska (1 r. śm.)
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Dzisiaj przeżywamy pierwszą niedzielę Wielkiego Postu. Kończą się właśnie trwające od Środy
Popielcowej Kwartalne dni modlitw o ducha pokuty. Starajmy się, aby owoce duchowe, jakie w tym
czasie otrzymamy, promieniowały wokół nas, a trud stawania się lepszymi ofiarujmy także za innych,
zwłaszcza za tych, którzy obrażają Pana Boga i za to nie przepraszają, oraz za pokój na świecie.
Włączmy się w głębokie przeżycie tego czasu przez intensywniejszą modlitwę osobistą i wspólnotową.
Tej drugiej będzie sprzyjał udział w nabożeństwach wielkopostnych: w piątki w naszym kościele po
wieczornej Mszy św. Droga Krzyżowa, a w niedziele o godz. 16.00 Gorzkie żale. Do licznego udziału
w tych nabożeństwach zachęcam wszystkich parafian: dzieci, młodzież i dorosłych. Pamiętajmy o
osobistych umartwieniach, a także o specjalnych postanowieniach na Wielki Post.
Przypominam, że w każdy piątek Wielkiego Postu za odmówienie przed obrazem Jezusa ukrzyżowanego
po przyjęciu Komunii św. modlitwy do Chrystusa ukrzyżowanego: „Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu”
oraz za udział w Drodze krzyżowej, a także w każdą niedzielę za udział w nabożeństwie Gorzkich żali
oraz za odprawienie przynajmniej trzydniowych rekolekcji można uzyskać odpust zupełny.
Tradycyjnie w Wielkim Poście pragniemy przygotować na Święta Wielkanocne paczki dla
wielodzietnych i ubogich rodzin z naszej parafii. Przy ołtarzu bocznym wystawiony jest kosz, do
którego można składać trwałe produkty spożywcze, a także artykuły, które mogą stanowić prezent
świąteczny dla dzieci. Za okazane serce już dzisiaj dziękujemy. Także jako jałmużnę wielkopostną
można wrzucić do skarbony pod figurą Serca Pana Jezusa, które po Wielkanocy zostaną przekazane
wyłącznie na wykup recept dla ludzi ubogich z naszej parafii. Tym zajmie się Parafialny Zespół
Caritas.
Spotkanie dzieci przygotowujących się do I Komunii św. i ich rodziców odbędzie się we wtorek 3
marca 2020 r. o godz. 17.30. Zbiórka przy bramie Archidiecezjalnego Domu Księży Seniorów przy ul.
Chociszewskiego.
Dyrekcje Szkół Podstawowych nr 6 i 7 w Gnieźnie zapraszają na Drzwi Otwarte w dniu 3 marca
2002 r. SP 6 od godz. 16.30, a SP 7 od godz. 17.00.
W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W
czwartek dziękujemy za dar Eucharystii i kapłaństwa, prosimy o nowe i święte powołania do pracy w
Kościele, także z naszej wspólnoty parafialnej. W piątek będziemy przepraszać Boże Serce za wszelki
brak miłości, za lekceważenie daru Bożego miłosierdzia. Będziemy prosić o łaskę nawrócenia dla siebie i
dla tych, którzy Pana Boga przepraszać nie chcą. O g. 16.00 adoracja Najświętszego Sakramentu,
a o g. 16.45 nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. Chorych z Komunią Świętą
odwiedzę w piątek od godz. 8.00.
W sobotę powierzymy naszą wspólnotę, każde rodzące się w niej i godnie kończące się życie,
Niepokalanemu Sercu Maryi – najlepszej z Matek. O godz. 7.15 nabożeństwo Pięciu Pierwszych
Sobót Miesiąca i przygotowania do Nawiedzenia Matki Bożej w naszej Archidiecezji w kopii Obrazu
Jasnogórskiego.
W związku z 100 rocznicą urodzin św. Jana Pawła II Archidiecezja Gnieźnieńska włącza się w
Narodową Pielgrzymkę do Rzymu w dniach 14 do 21 maja 2020. Centralnym punktem pielgrzymki
jest Msza św. pod przewodnictwem Ojca Świętego Franciszka na placu św. Piotra w Watykanie. Program
i informacje zostały wyłożone na stoliku. Przypominamy również o pielgrzymce we wrześniu do Ziemi
Świętej, której informacje również zostały wyłożone na stoliku.
7 czerwca 2020 roku w Warszawie odbędzie się beatyfikacja Sługi Bożego Kardynała Stefana
Wyszyńskiego Prymasa Polski, który był naszym arcybiskupem w latach 1948 – 1981. Codziennie w
naszej parafii przed mszą św. o godz. 8.00 przypominamy nauczanie kardynała Wyszyńskiego.

